
Základní škola a Mateřská škola Žimrovice 

 

Plán činnosti školní družiny pro školní rok 2022/2023 

 
září 
zahajujeme školní rok a vítáme prváky ve školní družině 

organizace školní družiny, poučení o bezpečnosti a chování 

 

činnost sportovní 

hrajeme stolní tenis, okolo manéže  -  pohybová hra, míčové hry, ringo,  závodíme- Pytle do 

mlýna / poskoky v pytli /, cvičíme na průlezkách 

 

 

činnost estetická 

hrajeme hudebně pohybové hry, zpíváme si pro radost, malujeme ,recitujeme báseň, 

tančíme country tance 

 

činnost pracovní 

vyrábíme výrobky s podzimními motivy 

pracujeme na školním pozemku a stavíme stavby na pískovišti 

zdravá výživa – připravujeme si ovocné pohoštění  

 

činnost přírodovědná 

poznáváme stromy a květiny na školní zahradě 

chodíme sbírat šípky do okolí 

 

říjen 

správně  zacházíme a šetříme  školní zařízení, pomůcky, hračky  a osobní věci 

 

činnost sportovní 

hrajeme pohybové hry , míčové hry  a ringo, cvičíme s lanem a na průlezkách 

 

činnost estetická 

malujeme podzimní motivy,vybarvujeme mandaly. hrajeme hudebně pohybové hry, zpíváme si 

pro radost, recitujeme báseň,  tančíme country tance 

 

činnost pracovní 

skládáme puzzle , pomáháme hrabat listí na školní zahradě 

 sbíráme žaludy a listí,  vyrábíme páva z listí 

 

činnost přírodovědná 

učíme se poskytovat první pomoc, opékáme na školní  zahradě 

pouštíme draky na  poli 

 

 

 

 

 



listopad 

vedeme děti  k vzájemné pomoci, ohleduplnosti a kamarádství, dodržujeme osobní hygienu 

 

činnost sportovní 

běháme do kopce , hrajeme míčové hry,cvičíme aerobic, soutěžíme v kuželkách 

 

činnost estetická 

zpíváme si pro radost, tančíme country tance, vybarvujeme mandaly 

 

 

činnost pracovní 

hrabeme listí na školní zahradě, vyrábíme  adventní kalendář a výrobky na jarmark 

 

činnost přírodovědná 

 učíme  se poskytovat  první pomoc , vycházka na Horku 

 

 

prosinec 

poučení o bezpečnosti a chování při zimních sportech  

 

činnost sportovní                                                                                                               

příležitostně využíváme sníh - házíme sněhovou koulí na cíl, stavíme sněhuláky 

cvičíme  aerobic 

navštívíme tělocvičnu – zahrajeme si vánoční turnaj ve florbalu 

 

činnost estetická 

vyprávíme si o vánočních zvycích, učíme se a posloucháme koledy, ilustrujeme pohádky 

zdobíme vánoční stromeček, pouštíme svíčky ve skořápkách a rozdáme si dárečky 

 

 

činnost pracovní 

 vyrábíme vánoční  ozdoby, zdobíme perníčky 

 

 

činnost přírodovědná 

vycházka  ke krmelci – vánoční nadílka pro zvířata 

 

 

leden 

vedeme děti k pohybu na čerstvém vzduchu i v chladnějším počasí – vhodné oblečení 

 

činnost sportovní 

příležitostně využíváme sníh -  házíme sněhovou koulí do dálky,bobujeme na svahu        

cvičíme aerobic 

       

činnost estetická 

malujeme zimní motivy, , zpíváme si pro radost , tančíme ptačí tanec 

Chytrá hlavička – soutěžíme ve znalostech  hádanek 

 



činnost pracovní 

vystřihujeme sněhové vločky, vyšíváme obrázky, skládáme puzzle 

vyrábíme koláž - sněhuláka 

 

činnost přírodovědná 

vycházka ke krmelci – pomáháme zvířatům přežít zimu,  poznáváme stopy zvířat 

učíme se poskytovat první pomoc 

 

únor 

pečujeme o pořádek v družině a šatně, dbáme na správné zacházení s hračkami 

 

činnost sportovní 

příležitostně využíváme sníh -  stavíme iglú,bobujeme na svahu                                       

hrajeme kuželky a cvičíme aerobic, hod na koš 

 

činnost estetická 

hrajeme si na malíře a malujeme klauna, pořádáme „Maškarní rej“ 

tančíme country tance, ve hře hledej zálibu – luštíme křížovky 

 

činnost pracovní 

vyrábíme  masky na karneval a dekorace z papíru a vlny 

 

činnost přírodovědná  

učíme se poskytovat první pomoc, bobujeme na svahu, vycházka do přírody 

 

březen 

učíme se toleranci  

 

činnost sportovní 

hrajeme míčové hry a ringo, skáčeme přes švihadlo, hod  míčkem/ soutěž / 

 

činnost estetická 

 hrajeme hudebně pobybové hry,  soutěžíme o Miss  vajíčko                                       

Pojďtechytit notu – zpíváme si pro radost, tančíme country tance 

22. Světový den vody – beseda , malujeme – téma voda 

 

činnost pracovní 

vyrábíme jarní a  velikonoční motivy  

 

činnost přírodovědná 

vycházka do přírody, učíme se poskytovat první pomoc 

 

duben 

upevňujeme si  dopravní výchovu 

 

činnost sportovní 

hrajeme závodivé hry, míčové hry a ringo, cvičíme na průlezkách   

 

činnost estetická 



tančíme country tance, malujeme  čarodějnici,  ptáčky zpíváme píseň - Pět ježibab 

 

 

činnost pracovní 

pomáháme při úklidu školní zahrady – Den Země, vyrábíme dekorace z papíru 

skládáme vlaštovku 

 

činnost přírodovědná 

zjišťujeme co nesmí chybět na našem kole, soutěžíme ve znalostech dopravních značek 

vyprávíme a čteme si na téma duben Měsíc ptactva, připravujeme táborák s  přehlídkou 

„čarodějnic" 

vycházka do okolí 

 

květen 

upevňujeme si znalosti první pomoci 

 

činnost sportovní 

hrajeme ringo,míčové hry a stolní tenis, skáčeme přes švihadlo, cvičíme na průlezkách,  

organizujeme hraní kuliček - Kuličkiádu 

 

činnost estetická 

námětové kreslení, Ve hře hledej zálibu – luštíme křížovky, tančíme country tance 

 

činnost pracovní 

vyrábíme dekorace z papíru, pracujeme na školním pozemku – sázíme rostliny a zaléváme je 

trhání pampelišek na školní zahradě a výroba pampeliškového medu 

2,květnová neděle Den matek vyrábíme dáreček pro maminku 

 

činnost přírodovědná 

příroda naše tělocvična – při vycházkách překonáváme přírodní překážky, pozorujeme 

rostliny a živočichy 

 

červen 

poučení o bezpečnosti a chování o prázdninách 

 

činnost sportovní 

hrajeme míčové hry, ringo a závodivé hry, cvičíme na průlezkách 

  

 

činnost estetická 

 Orbis pictus – malujeme na chodníku, vybarvujeme mandaly 

zpíváme si pro radost 

 

činnost pracovní 

 vyrábíme lodičky a dekorace z papíru, uklízíme hračky a stavebnice 

pleteme věnečky ze sedmikrásek 

 

činnost přírodovědná 

vycházka do přírody, pobyt u potůčku – stavíme hráze a pouštíme lodičk 

 



rekreační činnost v měsících  

 

hrajeme stolní tvořivé hry a stolní tenis  

malujeme a vybarvujeme mandaly 

posloucháme písničky a čteme si  pohádky 

Hádej, hádej, hádači – luštíme hádanky 

denně něco pro zdraví – cvičíme  

chodíme ven každý den: pobyt na zahradě – pohybové hry 

hrajeme a stavíme si na pískovišti 

 

 

 

 V pondělí a ve středu tvoříme s dětmi v keramické dílně. 
 

 

 

 

        zpracovala: Jarmila Menšíková 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


